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Vooraf
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief.
Hierin weer allerlei informatie over
verschillende activiteiten en andere
zaken.
Als team willen we u veel leesplezier
toewensen.
Personeel
Wij zijn blij dat we een nieuwe
collega hebben voor groep 5/6. Juf
Laura is gisteren al begonnen. Ze
heeft er veel zin in. Verderop in de
nieuwsbrief zal ze zich aan u
voorstellen.
Op 25 november is juf Irma jarig.
Haar adres: Van Riebeeckstraat 1
3772 KE BARNEVELD
Even voorstellen
Hallo allemaal, ik ben juf Laura
Migchels, getrouwd met Albert en
moeder van Rachel. We wonen in
Lunteren op een geitenhouderij met
ongeveer 4000 geiten. Het bedrijf is
niet van onszelf, maar Albert is
bedrijfsleider op dit bedrijf. We
hebben zelf 4 geitjes
en een hond, Tess. Ik
houd heel erg van
lezen en vind het ook
leuk om te koken en
te bakken. Ik heb er
veel zin in om hier op
school in groep 5/6
te werken en hoop
op een hele fijne tijd
Overlijden
De vader van Benjamin v.d. Bor is 31
oktober na een kort ziekbed
overleden. We wensen Benjamin,
moeder Janny en Steffan, Lise en
o

Rudi heel veel kracht en de
nabijheid van onze Hemelse Vader
toe in deze moeilijke tijd.
Met de klas (groep 5) is er veel voor
vader Wim en dit gezin gebeden.
Ook hebben ze vaak het lied: De
Here zegent jou en Hij beschermt jou
gezongen, dit willen we jullie nu ook
toe bidden.
Het adres van de fam. v.d. Bor:
Walhuisweg 29
3774 TA Kootwijkerbroek

Afscheid
Op donderdag 7 november hebben
wij afscheid genomen van
Gebreyesus (7a) en Yemeneab (8a).
Zij zijn verhuisd naar Veenendaal en
gaan daar ook naar school. Wij gaan
jullie missen!
Heel veel geluk, liefde en zegen
gewenst in jullie
nieuwe pleeggezin en op jullie
nieuwe school.
Ga met God en Hij zal met jullie zijn.
Jullie nabij op al jullie wegen,
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met jullie zijn.

Nieuwe leerling
Maandag a.s. komt Dylan van Dijk in
groep 5. Het gezin van Dijk is vanuit
Nijkerkerveen verhuisd naar

Kootwijkerbroek. Veel plezier bij ons
op school Dylan.
Schoolontbijt
Donderdag 7 nov. kwamen er veel
kinderen in hun pyama op school.
We gingen namelijk op school
ontbijten. Het was een heerlijk
ontbijt en het was erg gezellig.

Fietscontrole
De fietscontrole op vrijdag
1 november was weer een succes!

Fijn dat er weer genoeg vaders en
opa’s waren om te helpen. Bedankt
voor jullie enthousiaste inzet!
MR
In de bijlage vindt u een brief van de
MR over de verkiezing van een
nieuwe ouder als opvolger voor
Barry Budding.

Renovatie
Bij de ze nieuwsbrief vindt u ook een
belangrijke bijlage over de renovatie
van onze school. Vergeet u deze niet
door te lezen?

Schoolfruit
Vanaf week 46 krijgen we weer
3 keer per week schoolfruit. Dit is
gewoon op onze vaste fruitdagen
(woensdag, donderdag en vrijdag)
Woensdag 13 november krijgen de
kinderen voor de eerste keer fruit
op school.
Rapport en spreekavonden
Morgen (15 november) gaat het
eerste rapport mee naar huis in
groep 3 t/m 8.
Donderdag 21 en dinsdag 26
november staan er spreekavonden
gepland. U krijgt van uw zoon of
dochter (uit groep 3 t/m 8) een
briefje met daarop de tijd waarop u
een gesprek heeft met de
leerkracht(en) van uw zoon of
dochter. Fijn dat we zo samen in
gesprek kunnen gaan.

Agenda
15 nov

Rapport mee

21 nov

Spreekavond gr 3-8

26 nov

Spreekavond gr 3-8

28 nov

Nieuwsbrief

4 dec

Gebedskring

5 dec

Sinterklaas

5 dec

Continu rooster

12 dec

Nieuwsbrief

18 dec

Kerstfeest groep 1-2

19 dec
20 dec
20 dec

(kinderen zijn om 14.15 vrij!)

Kerstfeest groep 3-8
continurooster
Groep 1-2 ochtend
vrij
Groep 5-8
‘s middags vrij

23 dec –
3 jan

Kerstvakantie

6 jan

Eerste schooldag
2020

Ouderbijdrage
We missen nog van veel gezinnen de
ouderbijdrage. U heeft eind
september hierover een brief
ontvangen. Klik hier voor een link
naar deze brief.
Als u de ouderbijdrage nog niet
heeft overgemaakt, wilt u dit dan
z.s.m. doen? Alvast hartelijk
bedankt!

Startpunt
week 47
Wie is de sterkste?
Deze week horen we de verhalen
over Bileam. Een man met veel
macht. Koning Balak wil dat hij zijn
macht in zet tegen het volk van
Israël. De vraag is alleen of dit gaat
lukken..
week 48
Overwinning
Deze week gaat het volk dan
eindelijk, na 40 jaar, het Beloofde
Land binnen! Onder leiding van een
nieuwe leider vallen ze aan. Jericho
valt, maar dan...de stad Ai!

Verjaardagskalender
November
15 Norah van Geresteijn
15 Joep de Jong
16 Meester Stefan
19 Esja v.d. Top
20 Evy v.d. Brink
20 Lotte Top
22 Daan van Geresteijn
22 Fleur van Geresteijn
22 Myrthe Hoogendoorn
24 Luuk Donkersteeg
25 Juf Irma
27 Fleur Veldhuizen
28 Lorena Morren
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